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Koła i opony zimowe



Jesień to okres intensywnych zmian, w tym roku dla naszej marki 
z pewnością to przełom w historii. Od września posługujemy się nową 
identyfikacją wizualną, a także nazwą Volkswagen Samochody Dostawcze. 
O szczegółach zmian opowiada w tym numerze Magda Piekarczyk, 
kierownik komunikacji marketingowej i PR.

Zmiany dotyczą także naszych samochodów, ponieważ jesienią tego roku 
do sprzedaży trafia gama modeli T6.1. Zostały one wzbogacone o nowe 
rozwiązania cyfrowe, wprowadzono większą moc silników niż dotychczas 
oraz dostosowano je do aktualnej europejskiej normy emisji spalin. 
Pojawiły się też nowe przydatne elementy wyposażenia i wiele 
systemów wspierających kierowcę, o czym możecie przeczytać 
w artykule na stronie 10.

A skoro już o samochodach mowa, to zachęcamy do zapoznania się 
z ofertą kół i opon zimowych − pamiętajmy, zbliża się zima i warto 
zadbać już teraz o bezpieczeństwo na trasie, zanim pogoda nas zaskoczy.
O bezpieczeństwie na dwóch kółkach przeczytacie także w wywiadzie 
z Bartłomiejem Wawakiem − aktualnym mistrzem Polski w kolarstwie 
górskim. 

Marka Volkswagen Samochody Dostawcze wkracza w elektromobilność. 
Tak wiele mówi się o tym pojęciu, ale czym właściwie jest, jakich 
aspektów dotyczy oraz jakie są jej perspektywy rozwoju? Tego również 
dowiecie się w tym numerze „Ekstra”.  

Życzymy miłej lektury!
Zespół Volkswagen Samochody Dostawacze

Od redakcji

Wydrukowano w Polsce. 

Zastrzegamy sobie prawo do zmian. 

Wszystkie podane w tym magazynie ceny są przykładowe i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

Infolinia: 801 200 600 (koszt połączenia – opłata jak za jednostkę połączenia lokalnego).

Internet: www.vwdostawcze.pl
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Zaistniałe zmiany są bardzo zauważalne. Od czego się 
zaczęło?

Na początku września, podczas salonu samochodowego 
we Frankfurcie, Volkswagen po raz pierwszy zaprezen-
tował nowe logo oraz identyfikację wizualną marki. 
Zmiany dotyczyły także samochodów dostawczych. 
Aby odświeżyć wizerunek naszej marki, by była goto-
wa na wyzwania nowej mobilności, zdefiniowaliśmy 
od nowa jej osobowość. Odświeżyliśmy znaczenie 
podstawowych wartości, które ukształtowały jej DNA 
(ludzka, zachęcająca, skoncentrowana i z poczuciem 
humoru) oraz dodaliśmy nową wartość (inspirująca), 
która powinna przypominać nam, abyśmy nigdy nie 
przestawali iść naprzód, nigdy nie przestawali inspiro-
wać i wyzwalać emocji. Zredukowaliśmy logo do jego 
najważniejszych cech. Dzięki temu jego styl jest wyraź-
niejszy, bardziej zwięzły, a także bardziej czytelny. Idąc 
krok dalej, podjęliśmy także decyzję o zmianie nazwy 
marki, by była ona bliżej wyobrażeń naszego Klienta, 
by w bezpośredni sposób kojarzyła się z naszymi samo-
chodami, a także była jeszcze bardziej czytelna i zrozu-
miała. Wraz z wejściem nowej identyfikacji wizualnej 
nazwa marki na rynku polskim zmieniona została 
na Volkswagen Samochody Dostawcze.

Skąd pomysł na taką nazwę Volkswagen Samochody 
Dostawcze?

Wierzymy, że nowa nazwa marki będzie bliższa temu, 
jak o furgonach, busach czy vanach mówią nasi Klienci. 
Jesteśmy przekonani, że nazwa Volkswagen Samocho-
dy Dostawcze precyzyjniej odzwierciedla wysoką spe-
cjalizację naszych samochodów i praktycznie nieskoń-
czoną liczbę modyfikacji pozwalających na optymalne 
dostosowanie konkretnego modelu pod indywidualne 
potrzeby branży i Klienta.

Przeprowadziliście badania na ten temat? Jakie były 
ich wyniki?

Przed podjęciem decyzji o zmianie nazwy marki prze-
prowadzony został szereg badań, których celem było 
między innymi zweryfikowanie, z jakimi modelami 
kojarzą się respondentom określenia „samochody użyt-
kowe” i „samochody dostawcze”. Wyniki badań pokazały, 
że określenie „samochody dostawcze” jest dużo bardziej 
precyzyjne i znacznie częściej używane przez Klientów, 
gdy mówią o samochodach typu furgon, bus czy van. 
Nowa nazwa marki odbierana była przez respondentów 
pozytywnie, była dla nich bardzo czytelna i kojarzyła im 
się spontanicznie z dynamizmem, bezpieczeństwem 
i transportem ciężarowym. 

Z jaką reakcją spotkałaś się po opublikowaniu 
oficjalnego komunikatu?

Reakcje na nową nazwę marki są bardzo różne, 
dla jednych jest to zaskakująca wiadomość, dla innych 
to bardzo dobra zmiana. Jestem przekonana, że nazwa 
Volkswagen Samochody Dostawcze szybko przyjmie 
się na stałe. Szczególnie dlatego, że nasi Klienci już 
od dawna mówią o modelach: „samochody dostawcze”. 
Zmiany identyfikacji wizualnej związanej z oficjalną 
komunikacją marki wprowadzane będą sukcesywnie 
przez najbliższy rok. 

Uważasz, że to dobra zmiana? Pomoże to klientom 
jeszcze bardziej utożsamić produkt z marką?

Jestem przekonana, że nazwa Volkswagen Samochody 
Dostawcze będzie bliższa naszym Klientom, a komunika-
cja okaże się  bardziej czytelna. Nowe logo i nowa nazwa 
marki to nasze nowe, kreatywne podejście do budowania 
wizerunku samochodów dostawczych Volkswagen. 
Samochodów, które mają budzić emocje, być auten-
tyczne, wszechstronne, a tym samym wyznaczać kieru-
nek rozwoju motoryzacji i nowoczesnej mobilności.

Volkswagen wprowadza nowe logo, a VW Samochody Użytkowe 
to teraz Volkswagen Samochody Dostawcze 
– o zmianach opowiada nam Magda Piekarczyk, 
kierownik komunikacji marketingowej i PR marki. 

Nowa identyfikacja wizualna 
marki Volkswagen 
Samochody Dostawcze
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529 zł 

1 | Ochronna listwa krawędzi bagażnika

345 zł 

od 299 zł 

Poznajcie zestawy akcesoriów, dzięki którym będziecie 
lepiej przygotowani na zmienne warunki pogodowe. 
Łańcuchy śniegowe, zimowy płyn do spryskiwaczy 
czy skrobaczka teleskopowa – sprawdź nasze TOP 10!

– polecamy!

TOP 10

Nowość dla T6/T6.1 – czarny kolor

od 219 zł 

5|

4|

2| 3|

369 zł 

Ochronne listwy progowe Caddy3/Caddy4, 345 zł, 
2K0071310

1.  Caddy 3 i 4 – czworokątne belki bagażnika dachowego, 
649 zł, 2K3071126 041

2.  Caddy 3 i 4 – mocowanie drabiny do czworokątnych belek 
bagażnika dachowego, 319 zł, 2E0071190 

1. T6 – siatka bagażowa, 249 zł 7H0065110

2. Caddy – siatka bagażowa, 219 2K0065110Caddy – kolor srebrny, 369 zł, 2K50611951. T6/T6.1 – kolor czarny, 529 zł, 7E0061195B

2. T6.1 – kolor srebrny, 469 zł, 7E0061195A

Owiewki:
1. Caddy, 299 zł, 2K0072193B

2. T6, 349 zł, 7E0072193  HU3

2. Crafter, 349 zł, 7C0072193

od 319 zł
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1.  Pewag brenta 4x4 79V, do codziennego użytku, 699 zł, 
XAK1954479V*

2.  Pewag cervino CL79S, do trudnych warunków śniegowych/
terenowych, 849 zł, XAK195CL79S*

* Zamówienia należy składać drogą e-mailową.

1. Do kół w rozmiarze do 18", Caddy, 152 zł, 000073900 

2. Do kół w rozmiarze do 21", T6, 162 zł, 000073900E

1.  Łańcuchy śniegowe Snox, rozm. 195/65 R15, 
205/55 R16, Caddy, 819 zł, 000091387BH

2.  Łańcuchy śniegowe Snox, rozm. 215/65 R16, 
215/60 R17, T5/T6, 799 zł, 000091387BJ

TOP 10
Przygotuj samochód na zimowe wyprawy 

1. Skrobaczka teleskopowa, maks. długość 90 cm, 63 zł, 000096010

2. Skrobaczka z miotełką, długość 40 cm, 43 zł, 000096010A

od 152 zł od 799 zł od 699 zł od 139 zł 

1.  Zestaw śrub zabezpieczających przed kradzieżą 
M14 x 1,5 x 27, Caddy, 139 zł, 000071597D

2.  Zestaw śrub zabezpieczających przed kradzieżą 
M14 x 1,5 x 35, T6, Amarok PA, 249 zł, 000071599

10|

7| 8| 9|6|

od 43 zł 
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Volkswagen Samochody Dostawcze z nowoczesnymi 
modelami Transporter 6.1 i Multivan 6.1 oraz kultowym 
kamperem California w nowej odsłonie.

29 sierpnia 2019 r. odbyła się premiera nowych modeli Volkswagen 
Samochody Dostawcze. Są one połączeniem nowoczesnej technologii, 
funkcjonalności, ergonomii oraz komfortu. Wszystkie wyposażone są 
w silnik 2.0 TDI, który spełnia wymagania nowej normy emisji spalin  
– Euro 6d-Temp-EVAP-ISC.

Jedzie nowe!
Najnowsza odsłona gamy modelowej T6.1

Po pierwsze digitalizacja 

Volkswagen Samochody Dostawcze na przykładzie 
najnowszych modeli Transporter 6.1 i Multivan 6.1  
pokazuje, jak wygląda auto dostawcze ery cyfryzacji. 
Deska rozdzielcza obu wersji T6.1 została zaprojekto-
wana na nowo. Po raz pierwszy jest oferowana z cał-
kowicie cyfrowymi zegarami – Digital Cockpit, które są 
wyposażeniem standardowym w wersji wyposażenia 
Highline, a w pozostałych wersjach są dostępne jako 
opcja. Systemy radia i nawigacji wyposażone są w naj-
nowsze systemy multimedialne, znane jako Modular 
Infotainment Matrix. Razem z Digital Cockpit tworzy 
on nowe, cyfrowe miejsce pracy kierowcy. Wszystkie 
systemy radiowo-nawigacyjne są standardowo wypo-
sażone w moduł łączności z Internetem, którego inte-
gralnym elementem jest karta eSIM. 

Metamorfoza silnika

W chwili rynkowego debiutu oba modele T6.1  
wyposażane będą w jeden z trzech dwulitrowych, tur-
bodoładowanych silników wysokoprężnych (2.0 TDI)  
z wtryskiem typu common-rail, które są jednocześnie 
ekonomiczne i wydajne. Czterocylindrowe silniki mają 
moc od 110 KM do 199 KM i wszystkie spełniają naj-
nowszą normę emisji spalin Euro 6d-Temp-EVAP-ISC. 
Podstawowa wersja została udoskonalona – zapewnia 
teraz moc 110 KM i zastąpiła dwie wcześniej oferowane 
jednostki napędowe TDI o mocy 102 KM i 114 KM. 

Wspieramy kierowców z automatu

Zarówno Transporter 6.1, jak i Multivan 6.1 wyposażone  
są w bogatą gamę opcjonalnych systemów wspar-
cia kierowcy. Na przykład nowy rodzaj wspomagania 
układu kierowniczego umożliwił zastosowanie w nich 
systemów asystujących, które zapewniają półau-
tomatyczną jazdę. Są to np. system Trailer Assist –  
asystent cofania z przyczepą, system Lane Assist – 
asystent utrzymania pasa ruchu, czy system Park Assist 
– asystent parkowania. Oprócz nich na pokładzie tych 
modeli montowane są standardowo system stabili-
zujący auto przy podmuchach bocznych – Cross Wind 
Assist – lub opcjonalna kamera cofania Rear View. 

Świeży Transporter 6.1

Standardowe wyposażenie Transportera 6.1 zostało 
znacznie wzbogacone w porównaniu z poprzednikiem.  
Dodano nowe reflektory z żarówkami H7, system  
radiowy Composition Audio z zestawem głośnomó-
wiącym Bluetooth i energooszczędne oświetlenie 
wnętrza diodami LED, które obejmuje przednią konsolę 
dachową, dwie lampki do czytania oraz oświetlenie 
nóg po stronie kierowcy i pasażera. Wnętrze dosto-
sowano do zastosowań komercyjnych. Wykończenie 

ma teraz ciemniejszy odcień, na którym zabrudzenia 
są mniej widoczne, a nowa tapicerka foteli jest bardzo 
wytrzymała. Z zewnątrz standardowa wersja Trans-
portera wyróżnia się bardziej sprężystymi niż dotych-
czas zderzakami z tworzywa w kolorze antracytowym. 

Nowości w wyposażeniu Multivana 6.1
 
Wszystkie wersje Multivana 6.1 także zostały znacznie 
unowocześnione. Już podstawowa wersja – Trendline  
– posiada np., system audio Composition Colour, elek-
trycznie sterowaną blokadę zamków drzwi Child Lock, 
nowe reflektory z żarówkami H7, a także nową wie-
lofunkcyjną kierownicę obszytą skórą. Wyposażenie 
Multivana 6.1 Comfortline obejmuje kolorowy wy-
świetlacz wielofunkcyjny Premium, ozdobne wykoń-
czenia deski rozdzielczej i paneli na drzwiach, pakiet  
Light & Vision oraz dwa gniazda USB typu C w prze-
dziale pasażerskim. Seryjne wyposażenie Multivana 
6.1 Highline zostało wzbogacone o nowe reflektory  
i światła tylne wykonane w technologii LED, asystenta 
parkowania Park Assist (z funkcjami Park Pilot z przodu 
i tyłu oraz hamowania awaryjnego podczas manew-
rowania), a także 8-calowy ekran dotykowy systemu 
nawigacji. 

KULTOWY KAMPER 
CALIFORNIA 6.1 
PO ZMIANACH

Klasyka na nowo

Szósta generacja najsłynniejszego kampera na świecie 
– Californii 6.1 – doczekała się licznych zmian nie tylko 
w wyglądzie zewnętrznym, lecz także w wyposażeniu 
wnętrza. 
Podobnie jak w przypadku pozostałych modeli z linii 
6.1, została mocno zdigitalizowana, zaopatrzona w liczne 
systemy asystujące i silnik 2.0 TDI.
Największą niespodzianką jest niewątpliwie bazowa 
wersja Californii 6.1 – Beach, która po raz pierwszy zo-
stała wyposażona w rozkładaną minikuchnię z  jednym 
palnikiem. Może ona być schowana w lewym boku, 
dzięki czemu można umieścić w tym wariancie trzy-
osobową ławkę w przedziale pasażerskim i dwa obro-
towe fotele w drugim rzędzie. Po raz pierwszy otwiera 
to możliwość biwakowania dla rodziny pięcioosobo-
wej. Wersje Coast i Ocean, ze względu na zabudowę 
wnętrza szafkami z aneksem kuchennym, są oferowa-
ne z dwuosobową ławką w przedziale pasażerskim. 

>>>

>>>

>>>

>>>

>>>

>>>
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akcesoriaT6.1

1. Belki bagażnika dachowego, 2 szt.
• do samochodów bez szyn 3S0, 1 129 zł, 

7H0071126

• do samochodów z szynami 3S4, 1 299 zł, 
7H0071126A

• uchwyty do drabiny, 4 szt., 149 zł, 
6K9071190

2.  Owiewki do szyb drzwi przednich, 349 zł, 
7E0072193  HU3

3.  Uniwersalny uchwyt do smartfona, 250 zł, 
000051435AG

4.  Obsługa głosowa i AppConnect
 •  obsługa głosowa do Composition Media, 579 zł, 

7E0054802

 •  obsł. głosowa do Discovery Media, 1 119 zł, 
7E0054802A

 •  aktywacja AppConnect, 1 099 zł, 
7H0054830

5.  Koło zimowe Merano, 215/60 R17 102/104 H, 
prawe/lewe, 1 699 zł/szt. (6 796 zł komplet), 
7E0073537/637B 8Z8

6.  Dywaniki gumowe Premium, 2 szt. na przód, 
189 zł, 7H1061502C 82V

7.  Folia ochronna na progi drzwi przednich, 
169 zł, 7E0071310 19A

8.  Podwójna ładowarka USB do gniazda zapalniczki,
145 zł, 000051443D

• Kabel Premium USB-C na Apple Lightning, 70 cm, 
179 zł, 000051446BB

• Kabel Premium USB-C na micro USB, 70 cm, 
159 zł, 000051446BA

nowy model, 
produkty 
dedykowane

1|

5|

2|

6|

3|

7|

4|

8|
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Przedłuż młodość 
swojego samochodu

Skorzystaj z tańszych części 
zamiennych Economy Parts!

Części Economy Parts to idealna pro-
pozycja dla posiadaczy samochodów 
powyżej 4. roku eksploatacji.
Jeśli szukasz wymiennych części do swo-
jego samochodu w jakości oryginalnych 
produktów Volkswagen oraz kompro-
misu pomiędzy ceną a jakością, to Eco-
nomy Parts są odpowiednim wyborem 
dla Ciebie.

Economy Parts jest rozwiązaniem, które jako je-
den z nielicznych przygotował dla swoich klien-
tów koncern Volkswagen. Z myślą o użytkownikach 
aut 4-letnich (Volkswagen, Volkswagen Samocho-
dy Dostawcze, Seat, Škoda) i starszych powstała 
linia zamienników części samochodowych w cenie 
niższej od oryginalnych odpowiedników, za to 
z gwarancją ich jakości i funkcjonalności. Zostały one 
wyprodukowane po to, by sprostać oczekiwaniom na-
wet najbardziej wymagających klientów. Krótko mó-
wiąc, Economy Parts to pomysł na tańszą wymianę 
i serwis przy zachowaniu najwyższych standardów!

Jak to działa?

Zamienniki, niższa cena i nieautoryzowany serwis mogą 
kojarzyć się jednoznacznie ze słabą jakością, niedbało-
ścią o bezpieczeństwo i niskim standardem usług. Ale 
w przypadku linii produktowej Economy Parts o żad-
nej z tych wątpliwości nie może być mowy. Skąd więc 
niższa cena i wysoka jakość zamiennych części samo-

chodowych? Priorytetem koncernu Volkswagen było 
zachowanie jakości marki – i to pozostało bez zmian. 
Niższa cena wynika z zastosowania innej, tańszej, ale 
nie gorszej technologii produkcji.

Niska cena, wysoka jakość

Jak więc to się dzieje, że przy zastosowaniu innej 
technologii można uzyskać wysokiej jakości produkt?
Przykładem doskonale ilustrującym różnice w proce-
sie technologicznym są tarcze hamulcowe. Idealnie 
dopasowane do modelu auta, gwarantują najwyższe 
bezpieczeństwo podczas jazdy. Różnice technologiczne 
znajdują się w zastosowanej powłoce: cynkowa lub 
nasmarowana i zapakowana próżniowo powierzch-
nia chroni tarcze przed rdzą w czasie składowania. 
W efekcie układ hamulcowy Economy Parts ma wyso-
ką odporność na zużycie, wykazuje minimalny stopień 
deformacji i co ważne, doskonale współgra zarówno 
z częściami Economy, jak i z ich oryginalnymi odpo-
wiednikami. Dzięki temu tarcze hamulcowe zachowu-
ją większą żywotność i zapewniają kierowcy długi czas 
eksploatacji.
Ale Economy Parts koncernu Volkswagen to nie tylko 
tarcze hamulcowe. To szereg idealnie dopasowanych 
części samochodowych. W ofercie części Economy 
znajdziemy m.in. klocki i szczęki hamulcowe. Wy-
bierając z bogatej oferty, nie tylko zapewniasz sobie 
i całej rodzinie bezpieczeństwo, lecz także otrzymu-
jesz dwuletnią gwarancję i jakość na poziomie marki 
Volkswagen, w niższej cenie.

Bezpieczeństwo i komfort 
     z Economy Parts

Wszystkie części, które odpowiadają za bezpieczeństwo 
i komfort jazdy, znajdziesz w ofercie Economy Parts kon-

cernu Volkswagen. Oprócz klocków i szczęk hamulco-
wych linia Economy oferuje również elementy ukła-
du jezdnego, oleje silnikowe przygotowane z myślą 
o silnikach marek koncernu, świece zapłonowe, aku-
mulatory, elementy osprzętu silnika, układ wydecho-
wy, a także filtry przeciwpyłowe, wycieraczki i płyny 
do spryskiwaczy. Jednym słowem: wszystko, aby 
zachować młodość samochodu na dłużej.

Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo
i jeszcze raz bezpieczeństwo…

Na tym nie warto oszczędzać! Bezpieczeństwo to war-
tość, na którą Economy Parts stawia najbardziej, co 
sprawia, że części samochodowe Economy Parts są nie 
tylko do 40% tańsze od ich oryginalnych odpowiedni-
ków, lecz także idealnie dopasowane. Wszystkie czę-
ści produkowane przez koncern są tworzone z myślą 
o konkretnym modelu auta, korzystają z tych samych 
form i mają te same wymiary. To sprawia, że części za-
mienne są kompatybilne z oryginalnymi, dzięki czemu 
w pełni ze sobą współpracują, zapewniając największe 
możliwe bezpieczeństwo jazdy.

Economy Parts nie oznacza wizyty w ASO

Wiele osób, słysząc o częściach produkowanych przez 
koncern Volkswagen, błędnie sądzi, że wiąże się to 
z wizytą w ASO. Warto to wyjaśnić. Economy Parts są 
częściami, które można kupić osobiście, zlecić ich za-
kup zaprzyjaźnionemu mechanikowi lub samemu za-
montować je w swoim samochodzie. Jest to ogromna 
zaleta, która pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, 
dlatego warto o niej pamiętać. W końcu nie jest łatwo 
o tanie, nowe i dobre części, pasujące idealnie do mo-
deli Volkswagena, Seata czy Škody, które nie zrujnują 
budżetu.

Ostatecznie, decydując się na części Economy Parts, 
tak naprawdę decydujesz się na wymianę orygi-
nalnych części producenta na… części producenta. 
W konsekwencji jeździsz samochodem pozornie, 
bo rocznikowo starszym niż jest w rzeczywistości. 
Warto to zrobić!

Sam możesz dopasować produkt!

Od teraz możesz samemu sprawdzić, jakie numery 
katalogowe części Economy pasują do twojego sa-
mochodu. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.
economy-parts.pl i skorzystasz z automatycznej wy-
szukiwarki części, która w bardzo łatwy sposób po-
zwoli Ci dopasować odpowiedni produkt do Twojego 
auta.
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79 zł 

95 zł 

299 zł 

Toster T1
7E9069641

Modelik T1 straż pożarna, 
skala 1:24
1H3099303A

Poduszka 
1H3084508

79 zł 

1H3087325 

Plecak dla dzieci

149 zł 

Pamięc USB
1. Czerwona, 211087620A 645

2. Niebieska, 211087620A 274

1. 2.

Twój Volkswagen może być zawsze blisko Ciebie. 
Sprawdź naszą jesienną ofertę, w której znajdziesz atrakcyjne 
akcesoria kampingowe i kolorowe gadżety dla najmłodszych.

Puzzle drewniane,
7 części
1H9087528

49 zł 

Podstawka 
na jajko T1

211069644A AUN

PR
O

M
O

C
JA

89 zł 109 zł
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Brelok Tough Work
2K0087010A

15 zł 

85 zł 

9 zł 

1. T1a Samba Bus 1:43, 149 zł, 231099300E Y3D

2. Model T2b wersja skrzyniowa 1:43, 149 zł, 245099300 D5U

3. Model T6 Multivan 1:87 (czerwono-biały), 75 zł, 7E5099301B H9C

4. Model Crafter GP, 1:43, (srebrny metalik), 125 zł, 2E1099300 647

5. Model T6 California 1:87 (żołty), 75 zł, 7E5099301C L1S

6. Model Car Bulli 1:18 (niebieski), 179 zł, 231099302 LRD

* Rzeczywisty rozmiar modeli może być inny niż pokazany na stronie.

1. 2.Modeliki

Brelok T1, czerwony
2K0087010

21 zł 49 zł 

39 zł 

10 zł 

1. Crafter, 000087010KYPN
2. Caravelle, 000087010ACYPN
3. Caddy, 000087010MYPN
4. California, 000087010ABYPN
5. Amarok, 000087010LYPN
6. Multivan, 000087010AAYPN

4. 5. 6.3.

39 zł 

Brelok Tough Work
2K0087010A

39 
Brelok Tough Work

Magnes T1 
Bulli, czerwony
2K0087703B

Brelok T1 
z żetonem 1 euro
231087010B JKA

Brelok metalowy
dla wybranego modelu VW
000087010APYCC

Latarka wielofunkcyjna 
Tough Work
2K0069690

Brelok Tough Work
minimiarką
2K0087013B  

Brelok T1, skórzany
7E0087013
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109 zł 

Torba materiałowa z nadrukiem T1 
2K0087317

99 zł 

19 zł 

 zł 

OSTATNIE SZTUKI

OSTATNIE SZTUKI

OSTATNIE SZTUKI

OSTATNIE SZTUKI

99 zł 

89 zł 

1 190 zł 

Namiot T1, 
duży, zielony
231069616

1H3099303

Modelik mobilny serwis

95 zł 

T-shirt T1 1950, 
biały

Rozmiary S-3XL, nr 7E2084200A-F

T-shirt damski, 
Light Blue, 

T1 Summer Edition
Rozmiar XL, 5DB084210D VRM

T-shirt Think outisde the box, 
męski, T1 Summer Edition
Rozmiar S, 5DB084200A 530

Wycieraczka domowa
1H3087703A

Kosmetyczka T1 Summer 
Edition

5DB087317A

Parasol T6 Volkswagen
Samochody Dostawcze

7E0087600  

PR
O

M
O

C
JA

95 zł 129 zł

139 zł 
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000087703ED  

Kolorowanka z kolekcji 
Transporter, 24 strony,
rysunki modeli 
od T1 do T6, format A

15 zł 

 1. Zielona, 211087709D AUN
2. Żółta, 211087709C 18R

3. Czerwona, 211087709B 2K2
4. Ciemnoniebieska, 211087709E 

Skarbonka Bulli 
Flower Power 95 zł 

211087511A

Modelik T1

25 zł 

wyprzedaż
– do wyczerpania zapasów

wyprzedaż
– do wyczerpania zapasów

Kurtka softshell 
unisex T1 Bulli 

Kurtka męska 
VW SU

Bluza damska 
Amarok 

199 zł 

199 zł 

155 zł 

Rozmiar S, 211084050A 274

Rozmiar L, 2H1084140L VSX  Rozmiar S, 2E0084002A 041

15 zł 

1. 2. 4.3.
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Mianem „elektromobilność” określa-
my całokształt zagadnień związanych 
z używaniem pojazdów z napędem 
elektrycznym (ang. electric vehicles, 
w skrócie EV). Pojęcie „elektromobil-
ność” odnosi się zarówno do technicz-
nych, jak i eksploatacyjnych aspektów 
dotyczących EV, technologii oraz infra-
struktury ładowania, jak również kwe-
stii społeczno-gospodarczo-prawnych 
związanych z projektowaniem, produk-
cją, nabywaniem i używaniem samo-
chodów elektrycznych. 

W ostatnich kilku latach obserwujemy, że rządy wie-
lu państw wprowadzają regulacje prawne mające 
zachęcać klientów do nabywania pojazdów napędza-
nych prądem elektrycznym. Są to m.in. systemy do-
płat, które funkcjonują już w kilku europejskich krajach, 
np. w Niemczech, Francji,Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, 
Rumunii oraz Słowenii. Na Starym Kontynencie prym 
pod względem wspierania nabywców EV wiedzie 
Norwegia. W czerwcu 2017 r. samochody elektrycz-
ne stanowiły tam 42% nowo zarejestrowanych po-
jazdów. Nabywcy EV w Norwegii zwolnieni są m.in. 
z 25-procentowego podatku VAT przy zakupie, któ-
rym obciążone są samochody spalinowe, oraz z opłat 
administracyjnych należnych za rejestrację pojazdu 
i przejazdy płatnymi autostradami. Uiszczają podatek 
drogowy w obniżonej wysokości, a w niektórych regio-
nach kraju nie muszą płacić za parkowanie. Mogą także 
korzystać z pasów dla autobusów. 

Rozwiązania prawne dla popularyzacji pojazdów 
elektrycznych

W przyszłości do popularyzacji samochodów 
elektrycznych z pewnością przyczynią się plany 
rządów niektórych państw, które zapowiedziały 
wprowadzenie zakazu sprzedaży samochodów spa-
linowych – Norwegia do 2025 r., Indie do 2030 r., 
a Francja i Wielka Brytania do 2040 r. Prognozy za-
kładają ponadto, że w najbliższych latach będą spa-
dać ceny baterii litowo-jonowych, a wraz z nimi 
będą się zmniejszać koszty zakupu EV. Znacz-
nej rozbudowie ulegnie także sieć stacji ładowa-
nia. Według niektórych przewidywań do 2040 r. 
po drogach na świecie może się poruszać nawet 
530 milionów samochodów elektrycznych. 

Czym właściwie jest
elektromobilność?
Coraz częściej czytamy o tym pojęciu, pojawia się w mediach 
i otaczającym nas dyskursie społecznym. 
Jakie są trendy związane z elektromobilnością? 
Co to właściwie jest?

Prace nad popularyzacją elektromobilności prowadzo-
ne są również w Polsce, choć nie przyjęto w naszym 
kraju jeszcze żadnych postanowień związanych np. 
z dopłatami. 
Jako część grupy Volkswagen, marka Volkswagen Sa-
mochody Dostawcze aktywnie pracuje nad budową in-
frastruktury, która zapewni łatwe i szybkie ładowanie 
samochodów elektrycznych. W 2020 r. w obrębie stacji 
dealerskich całej grupy będzie 350 ogólnodostępnych 
punktów ładowania samochodów elektrycznych. Do-
datkowo w ramach współpracy z firmą IONITY przy 
autostradach A1, A2 i A4 pojawi się 12 nowych stacji 
ładowania, które umożliwią szybkie ładowanie akumu-
latorów na dłuższej trasie.

Natomiast polski rząd 16 marca 2017 r. przyjął Plan 
Rozwoju Elektromobilności. Celem tego planu jest 

Elektromobilność w Polsce

stworzenie warunków do rozwoju elektromobilności 
w Polsce, rozwój przemysłu związanego z tym sekto-
rem oraz stabilizacja sieci elektroenergetycznej. 

Z kolei 27 kwietnia 2017 r. Ministerstwo Ener-
gii przedstawiło projekt ustawy o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych, której celem jest pobu-
dzenie rozwoju elektromobilności oraz zastosowania 
innych paliw alternatywnych w sektorze transporto-
wym w Polsce. Akt określa ramy prawne dla rozbudowy 
infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych. 
Ustawa o elektromobilności zaczęła obowiązywać 
22 lutego 2018 r. W jej ramach wprowadzono m.in. 
możliwość darmowego parkowania w strefach płatne-
go parkowania oraz korzystania z tzw. buspasów przez 
samochody z napędem wyłącznie elektrycznym – jako 
zachęty do wykorzystywania tego rodzaju pojazdów. 
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 + 14 m

 + 26 m

31 m

42 m

62 m

A /   Szerokość opony w milimetrach.
B /   Stosunek między wysokością opony a jej szerokością. 
 Przykład: 55 – wysokość opony to 55% jej szerokości.
C / Typ opony. „R” oznacza, że to opona radialna, 
 czyli obecnie najpopularniejsza odmiana opony.
D / Średnica felgi podana w calach.
E / Indeks nośności. Dopuszczalne obciążenie opony. 
 Przykład: Indeks 91, maksymalne obciążenie to 615 kg. 
F /  Indeks prędkości. Określa maksymalną prędkość jazdy. 
 Przykład: H – maksymalna prędkość to 210 km/h.

255/55   R   17   91   H
 A  B  C  D  E

AQUAPLANING
Opony zimowe dają dodatkową ochronę 
przed aquaplaningiem. Dlaczego? Mają 
grubszy bieżnik – dzięki temu skuteczniej 
odprowadzają wodę na zewnątrz opony 
i nie tracą kontaktu z powierzchnią drogi. 

 F

Co znaczą opisy 
umieszczone na oponach?

Czy wiesz, że...?

Minimalna głębokość bieżnika 
rekomendowana przez 
producentów ze względów 
bezpieczeństwa.

Minimalna głębokość bieżnika dla 
opon zimowych określona 

w większości krajów UE.

1,6 mm 4,0 mm

16 Z tylu różnych składników zbudowana jest opona 
– oryginalne receptury są najpilniej strzeżonymi 
tajemnicami producentów.

Opony zimowe: 
niepokonane na śniegu
Droga hamowania na śniegu przy 50 km/h:

Opony zimowe

Opony całoroczne

Opony letnie

Głębokość bieżnika: 
kiedy warto rozważyć wymianę?
Droga hamowania dla opon zimowych przy 50 km/h: 

Najważniejsze informacje o oponach zimowych

Rekomendowana temperatura, 
przy której należy zmienić opony na zimowe. 
Poniżej tej granicy droga hamowania opon letnich 
znacząco się wydłuża.

Przyjmuje się, iż opór toczenia może wpływać 
na zużycie paliwa w zakresie nawet 20%.

7° Celsjusza

Bieżnik o głębokości 8 mm 

Bieżnik o głębokości 4 mm 

Bieżnik o głębokości 1,6 mm

20%

OGRANICZONA
DOSTĘPNOŚĆ

899 zł

Koła zimowe
Zadbaj o bezpieczeństwo jazdy przed 
zbliżającą się zimą. Zapoznaj się z naszą 
ofertą kół przygotowaną dla każdego modelu.

Crafter

UWAGA: dla modeli z zewnętrznym systemem czujników ciśnienia w oponie należy dokupić dodatkowy zestaw czujników, 
dostępny w ramach Oryginalnych części Volkswagen®.

1 069 zł

FELGA: 16“, stalowa srebrna, 6,5J x 16, ET 60,
OPONA: Kormoran VanPro Winter,
ROZMIAR: 235/65 R16 115/113R C.
2N0073206 1OR

Prezentowane na ilustracji kapsle/kołpaki nie są 
elementem oferty – należy je dokupić oddzielnie.

FELGA: 16“, stalowa srebrna, 6,5J x 16, ET 60,
OPONA: Nokian WR C3,
ROZMIAR: 235/65 R16 121/119R C.
2N0073596E 1OR (prawe), 2N0073696E 1OR (lewe)

Prezentowane na ilustracji kapsle/kołpaki nie są 
elementem oferty – należy je dokupić oddzielnie.
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Transporter, 
Multivan,  
Caravelle, 
California 

FELGA: 16“, stalowa srebrna, 6,5J x 16, ET 51,
OPONA: Continental VancoWinter 2,
ROZMIAR: 205/65 R16 107/105T C,
MAKS. NACISK NA OŚ: 1770 kg.
7F0073226091

Prezentowane na ilustracji kapsle/kołpaki nie są 
elementem oferty – należy je dokupić oddzielnie.

1 099 zł

FELGA: 17“, stalowa srebrna, 7J x 17, ET 55,
OPONA: Dunlop SP Winter Sport 3D,
ROZMIAR: 215/60 R17 102/104 H,
MAKS. NACISK NA OŚ: 1700 kg.
7E0073537C091 (prawe), 7E0073637C091 (lewe)

Prezentowane na ilustracji kapsle/kołpaki nie są 
elementem oferty – należy je dokupić oddzielnie.

1 299 zł

FELGA: 16“, Aspen, 6,5J x 16, ET 51,
OPONA: Pirelli Carrier Winter,
ROZMIAR: 215/65 R16 109/107R,
MAKS. NACISK NA OŚ: 1720 kg.
7E0073246 8Z8

1 399 zł

FELGA: 17“, Merano, 7J x 17, ET 55,
OPONA: Dunlop SP Winter Sport 3D,
ROZMIAR: 215/60 R17 104/102H C,
MAKS. NACISK NA OŚ: 1800 kg.
7E0073537B8Z8 (prawe), 7E0073637B8Z8 (lewe)

1 699 zł

FELGA: 18“, Springfield czarna, 8J x 18, ET 50,
OPONA: Dunlop Winter Sport 5,
ROZMIAR: 255/45 R18 103V,
MAKS. NACISK NA OŚ: 1700 kg.
7E0073538 AX1 (prawe), 7E0073538 AX1 (lewe) 
Do wyczerpania zapasów.

PROMOCJA
DO WYCZERPANIA 

ZAPASÓW

FELGA: 18“, Springfield, 8J x 18 ET 50,
OPONA: Dunlop Winter Sport 5,
ROZMIAR: 255/45 R18 103V,
MAKS. NACISK NA OŚ: 1700 kg.
7E007353888Z (prawe), 7E007363888Z (lewe) 
Sezon 2018/2019.

2 199 zł

OGRANICZONA
DOSTĘPNOŚĆ

2 499 zł
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Amarok

FELGA: 17“, Rocadura, 8J x 17, ET 49,
OPONA: Blizzak LM-80 EVO,
ROZMIAR: 245/65 R17 111H XL.
2H00735678Z8 (prawe), 2H00736678Z8 (lewe)
Sezon 2018/2019.

FELGA: 17“, Rocadura, 8J x 17, ET 49,
OPONA: Blizzak LM-005,
ROZMIAR: 245/65 R17 111H XL.
2H00735678Z8 (prawe), 2H00736678Z8 (lewe)

2 049 zł

FELGA: 18“, Durban, czarna, 7,5J x 18, ET 45,
OPONA: Continental WinterContact TS 850 P SUV,
ROZMIAR: 255/60 R 18 112H XL.
2H0073228EZ98

FELGA: 18“, Durban, srebrna, 7,5J x 18, ET 45,
OPONA: Continental WinterContact TS 850 P SUV,
ROZMIAR: 255/60 R 18 112H XL.
2H0073228D8Z8

2 149 zł

Caddy

FELGA: 15“, stalowa srebrna, 6J x 15, ET 47,
OPONA: Semperit Master-Grip 2,
ROZMIAR: 195/65 R15 95T XL.
2K0073575G091 (prawe), 2K0073675G091 (lewe)

Prezentowane na ilustracji kapsle/kołpaki nie są 
elementem oferty – należy je dokupić oddzielnie.

549 zł

FELGA: 16“, stalowa srebrna, 6J x 16, ET 50,
OPONA: Bridgestone Blizzak LM-005,
ROZMIAR: 205/55 R16 94H XL.
2K3073566B091 (prawe), 2K3073666A091 (lewe)

689 zł

FELGA: 15“, Corvara, 6J x 15, ET 47,
OPONA: Continental WinterContact TS 860,
ROZMIAR: 195/65 R15 95T XL.
5K0073525G8Z8 (prawe), 5K0073625G8Z8 (lewe)

929 zł

FELGA: 16“, Aspen, 6J x 16, ET 50,
OPONA: Bridgestone Blizzak LM-005,
ROZMIAR: 205/55 R16 94H XL.
5K0073566E8Z8 (prawe), 5K0073666E8Z8 (lewe)

1 029 zł

PROMOCJA
DO WYCZERPANIA 

ZAPASÓW

OGRANICZONA
DOSTĘPNOŚĆ

1 799 zł

2 149 zł
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409 zł 419 zł 569 zł 579 zł

Fulda
205/75 R16 C 110/108R 
Fulda Conveo Trac 2 
Crafter
ZTW209756RATA0

Firestone
215/65 R16 C 106/104T 
Firestone Winterhawk-C 
Transporter/Multivan/
California/Rockton
ZTW219656TFWC1

Nokian Tyres
235/55 R17 XL 103H 
Nokian Tyres WR SUV 3
California/Transporter/Multivan
ZTW236557HNW30

Nokian Tyres
235/65 R16 C 121/119R 
Nokian Tyres WR C3 
Crafter/e-Crafter
 ZTW239656RNWC0

Pamiętaj o wymianie opon na zimowe, zanim zaskoczy 
Cię śnieg i mróz na drodze. Rozważ także wymianę 
kompletnych kół oraz felg.

Fulda
205/65 R16 C 107/105T 
Fulda Conveo Trac 2
Transporter
ZTW209656TATA0

Barum
205/55 R16 XL 94H 
Barum Polaris 5
Caddy
ZTW206556HLP50

Barum
195/65 R15 91T 
Barum Polaris 5
Caddy
ZTW195655TLP50

Continental
205/50 R17 XL 93H 
Continental WinterContact 
TS 850 P 
Caddy
ZTW206507HC5P0

1.

2.
429 zł

174 zł

269 zł

589 zł

Pewnie na czterech 
oponach Wyjątkowe ubezpieczenie opon. 

Pełna ochrona przez 36 miesięcy w cenie opon lub kompletnych kół.

Z ubezpieczeniem opon nie musisz martwić się o gwóźdź lub krawężnik,
który przy parkowaniu znalazł się za blisko opony. Ubezpieczenie nie wiąże się 
z żadnym dodatkowym kosztem, a ochrona ubezpieczeniowa jest ważna przez 36 miesięcy.
Oferta obowiązuje we wszystkich Autoryzowanych Serwisach Volkswagen Samochody Dostawcze.

Ubezpieczenie opon

Ubezpieczenie kompletu opon do 36 miesięcy w cenie opony! 
Obowiązuje ono przy zakupie zarówno kompletnych kół,
jak i samych opon. 
Ubezpieczenie opon Volkswagen Samochody Dostawcze pomaga w następujących przypadkach:
–  uszkodzenie opon spowodowane przez przebicie ostrymi przedmiotami podczas jazdy,
–  uszkodzenie opon spowodowane przez jasno zidentyfikowane uderzenie w krawężnik,
–  wandalizm, czyli celowe uszkodzenie opon przez osoby trzecie.

Więcej informacji w Autoryzowanym Serwisie Volkswagen Samochody Dostawcze, biorącym udział w programie.

Miesiące od zakupu 0–12 12–24 24–36

Rekompensata
100% 50% 25%

kwoty netto z ostatecznej faktury za opony plus VAT

Transporter
17” Merano, 7J × 17, 
ET 55
7E00714978Z8 

1 090 zł 

bestseller

Transporter
16” Corvara, 6,5J × 16, 
120/5, ET 51
7E00714968Z8 

819 zł 

bestseller

Amarok
20” Nazare, grafitowy metalik, 
8J × 20, ET 43
2H6071490NQ9 (dostępne 
na zamówienie)

2 490 zł 

Amarok
17" ROCADURA, 8J x 17 
ET49, czarny połysk
2H0071497A FZZ (dostępne 
na zamówienie)

1 350 zł 

Caddy
16” Aspen, 6J × 16, 
112/5, ET 50
5K00714968Z8 

769 zł 

Transporter
18” Dakar, czarna, 
8J × 18
7H5071498AX1 

1 599 zł 

Amarok
18” Durban, czarna, 
7,5J × 18, ET 45
2H6071498Z98

1 650 zł

Amarok
19” Aragonit, czarna, 
8J × 19, 120/5, ET 43
2H0071499AX1 

2 059 zł 

Felgi aluminiowe
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3299 zł3 799 zł 4 933 zł

Komplet osłon podwozia VW Amarok 2.0, 2010–2016, 
grubość: 4 mm, aluminium (silnik, skrzynia, zb. paliwa) 
XAK233335837RR

Komplet osłon podwozia VW Amarok 3.0, 2016, 
grubość: 4 mm, aluminium (silnik, skrzynia, zb. paliwa) 
XAK233335847RR

Osłony należy zamawiać e-mailowo.
Czas oczekiwania: ok. 1 tygodnia od zamówienia.

Osłony podwozia Amarok

Osłona silnika i skrzyni biegów T5/T6,
1 szt., grubość: 2 mm, stal malowana (czarna)
XAK211158061

Osłona silnika i skrzyni biegów T5/T6

1 499 zł 1 656 zł

Osłona silnika i skrzyni biegów Caddy, 2015→ ,
1 szt., grubość: 2 mm, stal malowana (czarna)
XAK211151071

Osłona silnika i skrzyni biegów Caddy

1 399 zł 1 503 zł

Osłona silnika i skrzyni biegów Crafter, 2017→ ,
1 szt., grubość: 2 mm, stal malowana (czarna)
XAK2111158581 

Osłona silnika i skrzyni biegów Crafter

1 399 zł 1 603 zł

Osłona silnika i skrzyni biegów Caddy, 2015→ 

Osłona silnika i skrzyni biegów Caddy

Osłony
Chroń to, co ważne.
Zadbaj o właściwą osłonę podwozia.

Zimowy niezbędnik
Poznaj akcesoria przystosowane do zimowych warunków. 
Odpowiednio wyprofilowane dywaniki i maty bagażnikowe ułatwią 
utrzymanie czystości i zatrzymają wilgoć, a dzięki oryginalnym 
bagażnikom dachowym od Volkswagena przewieziesz zimowy 
sprzęt sportowy. 

1.  Caddy – dywaniki gumowe, 4 szt., 
109 zł, 2K1061550 041

2.  Transporter T5-GP (2010–2014) – dywaniki gumowe, 
przód, 3 szt., 89 zł, 7H1061551E 041

3.  T6 – dywaniki gumowe, przód, 3 szt., 
109 zł, 7H1061551F 041

1.  Caddy – dywaniki gumowe, 4 szt., 
209 zł, 2K1061500B 82V

2. T6.1 
 –  dywaniki gumowe, przód, 3 szt. (z matą środkową),

269 zł, 7H1061500D 82V

 –  dywaniki gumowe, przód, 2 szt.,
189 zł, 7H1061502C 82V

3.  T6 – dywaniki gumowe, przód, 2 szt., 
159 zł, 7H1061502B 82V

4. Amarok – dywaniki gumowe, przód, 2 szt., 
    115 zł, 2H1061502 82V

5. Amarok – dywaniki gumowe, tył, 2 szt., 
    75 zł,  2H0061512 82V

6. Crafter – dywaniki gumowe, przód, 3 szt., 
    219 zł , 7C1061502 82V

Dywaniki PLUS Dywaniki PREMIUM
od 89 zł od 75 zł

Dywaniki

Dla wersji Kombi bez 3-osobowej kanapy w drugim 
rzędzie siedzeń
–  1-częściowy dywanik do drugiego rzędu siedzeń, 

149 zł, 7H0061510  041

–  1-częściowy dywanik do trzeciego rzędu siedzeń, 
149 zł, 7H0061511  041

NOWOŚĆ – dywaniki PLUS na tylne rzędy T6/T6.1 4.
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Belki i boxy dachowe    

1.  Box Komfort, czarny mat, pojemność: 340 l, dopuszczalne 
obciążenie: 50 kg, bez systemu DuoLift, 1 179 zł, 000071200

2.  Box Komfort, czarny mat, pojemność: 460 l, dopuszczalne 
obciążenie: 75 kg, bez systemu DuoLift, 1 969 zł, 000071200AC

3.  Box Premium, czarny połysk, pojemność: 340 l, dopuszczalne 
obciążenie: 50 kg, z systemem DuoLift, 2 509 zł, 000071200AD

4.  Box Premium, czarny połysk, pojemność: 460 l,  
dopuszczalne obciążenie: 75 kg, bez systemu DuoLift, 
2 649 zł, 000071200AE

od 1 179 zł

1.  Caddy 4 – belki bagażnika dachowego na relingi,  
949 zł, 2K5071151B

2.  Caddy 3 i 4 – belki bagażnika dachowego, montaż 
bezpośrednio na dachu, 999 zł, 2K0071126

1.  T6/T6.1 – belki bagażnika dachowego – do samochodów  
bez szyn 3S0, 1 129 zł, 7H0071126

2.  T6/T6.1 – belki bagażnika dachowego – do samochodów  
z szynami 3S4, 1 299 zł, 7H0071126A

3.  T6/T6.1 California – belki bagażnika na wysuwany dach, 
1 449 zł, 7H7071126

od 949 zł

Ochrona

1.  Caddy – mata bagażnika – homologacja ciężarowa 3M2, 
                         149 zł, 2K0061160 

2.  Caddy – mata bagażnika – homologacja osobowa 3M3, 
235 zł, 2K0061162

3.  Caddy Maxi – mata bagażnika – homologacja osobowa 3M3, 
235 zł, 2K3061160

1.  Caddy – wykładzina bagażnika, wersja 5- lub 
7-miejscowa, Caddy 3M3, 459 zł, 2K5061161 

2.  Caddy – wykładzina bagażnika, wersja 5- lub 
7-miejscowa, Maxi 3M3, 519 zł, 2K3061161

3.  Caddy – wykładzina bagażnika, wersja 5- lub 
7-miejscowa, Maxi 3M2, 519 zł, 2K3061161A

1.  Caddy – wanna bagażnika – wersja 5-osobowa,  
799 zł, 2K0061170

2.  Caddy – wanna bagażnika – wersja furgon,  
1 119 zł, 2K0061172

3.  Multivan/Caravelle – wanna bagażnika, 
879 zł, 7H0061170

1. Multivan – mata bagażnika z napisem Multivan, 
     tylko krótki rozstaw osi, 389 zł, 7E5061161

2.  Multivan – mata bagażnika, tylko krótki rozstaw osi, 
139 zł, 7E5061160

3.  Multivan/Caravelle/Transporter/California  
– mata bagażnika, tylko krótki rozstaw osi,  
189 zł, 7H0061160

od 1 109 zł

od 459 złod 149 zł od 799 złod 139 zł

wyprzedaż
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Rowerowy savoir-vivre

Jak się poruszać 
po mieście?
Bartłomiej Wawak, aktualny mistrz Polski 
w kolarstwie górskim, podpowiada, jak jeździć, 
by nie zrobić sobie i innym krzywdy.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Jeżeli czeka nas dłuższy dojazd do pracy, zdecydujmy 
się na strój sportowy, który zmienimy na inny po dotar-
ciu do firmy. Długie płaszcze, sukienki nie tylko wpłyną 
negatywnie na wygodę, lecz także mogą powodować 
wkręcenie się w elementy roweru. Z drugiej strony ob-
cisłe spodnie czy kurtki ograniczą ruch. Ścieżka rowe-
rowa to nie rewia mody. Od wyglądu ważniejsze jest to, 
by ubiór był komfortowy, nie ograniczał ruchów.

Przede wszystkim musimy pamiętać o naszym bez-
pieczeństwie. Dni stają się coraz krótsze, przez 
co często wyjeżdżamy i wracamy, kiedy na zewnątrz 
jest ciemno. Podstawą powinien być kask oraz oświet-
lenie i elementy odblaskowe, które wspomogą na-
szą widoczność na drodze czy też ścieżce rowerowej. 
Osobiście uważam, że mrugające światła przy rowerze 
nie wpływają pozytywnie na bezpieczeństwo. Często 
mijam rowerzystów późnymi wieczorami i odnoszę 
wrażenie, że trudno ich dostrzec z dalszej odległości. 
Zdecydowanie jestem zwolennikiem stałych świa-
teł rowerowych – mówi Bartłomiej Wawak, aktualny 
mistrz Polski kolarstwa górskiego, zawodnik Volkswa-
gen Samochody Dostawcze MTB Team.

Wybór drogi: kiedy ulicą, a kiedy ścieżką, 
a kiedy chodnikiem?

Przepisy ruchu drogowego szczegółowo regulują zasa-
dy poruszania się rowerem. Jeżeli wzdłuż drogi został 

wytyczony pas dla rowerów lub jest osobna ścieżka 
rowerowa, to rowerzysta ma obowiązek z nich ko-
rzystać. Jazda chodnikiem jest dozwolona w trzech 
wyjątkach: z dzieckiem do lat 10, podczas skrajnie 
niekorzystnych warunków lub gdy: chodnik ma co naj-
mniej 2 m szerokości, a ruch na jezdni jest dozwolony 
z prędkością ponad 50 km/h (w terenie zabudowanym).
Musimy jednak pamiętać również o tym, że to my je-
steśmy gośćmi na chodniku i to my musimy uważać na 
pieszych, a nie oni na nas – dodaje Bartłomiej Wawak.

Ważne: jeśli przy przejściu dla pieszych nie przebiega 
ścieżka rowerowa, to przez zebrę musisz przeprowa-
dzić rower. W innym przypadku narażamy się na man-
dat. Droga jednokierunkowa lub zakaz wjazdu dotyczą 
również jednośladów. Jazda pod prąd to nie tylko ła-
manie przepisów, lecz także narażanie siebie i innych 
na kolizję. Wszelkie gwałtowne hamowania, skręty 
mogą przynieść kolizję. Rowerzyści muszą pamiętać, 
że w przypadku uderzenia nie ochronią ich poduszki 
powietrzne lub karoseria.

Dokąd jedziesz? Pokaż to!

Kluczem do bezpieczeństwa na drodze jest też sy-
gnalizowanie swoich zamiarów. Pozostali uczestnicy 
ruchu drogowego nie są w stanie przewidzieć tego, 
co chcemy zrobić, jeśli tego nie pokażemy z odpowied-
nim wyprzedzeniem. Nie używając żadnych sygnaliza-

cji manewru, właściwie narażamy się na wypadek. To 
powinien być nawyk, jak włączanie w trakcie jazdy sa-
mochodem kierunkowskazu.

Dzwonek to nie objaw arogancji!

Dzwonek często kojarzy nam się z nieuprzejmym „prze-
ganianiem” innych – czy słusznie? Czy powinniśmy 
z niego korzystać?

Faktycznie zdarza się, że rowerzyści go nadużywają, 
np. jadąc po chodniku, na którym nie mają prawa się 
znaleźć. Dzwonek rowerowy jednak jest potrzebny 
i niejednokrotnie pomoże nam przegonić niektó-
rych pieszych ze ścieżki rowerowej lub przy omija-
niu, wyprzedzaniu poinformować, że jesteśmy z tyłu 
– kontynuuje sportowiec.

Wyprzedzajmy z głową

Tempo poruszania się rowerzystów jest zróżnicowane. 
Jedni potrafią dojechać do celu, utrzymując tempo tre-
ningowe, inni nigdy się nie spieszą. Stąd często jedni 
wyprzedzają drugich. Czy to bezpieczne?

Jeśli jest na to miejsce, to dlaczego kogoś nie wyprze-
dzić? Możemy skorzystać z dzwonka rowerowego, 
który na pewno ktoś przed nami usłyszy, lub zwy-
czajnie w świecie zawołać przyjaźnie „przepraszam” 

i mijając innego uczestnika ruchu, uśmiechnąć się 
w podziękowaniu za ustąpienie miejsca – radzi ekspert.

Rower w komunikacji miejskiej

Ulewny deszcz, złapana guma – w takich przypadkach 
często decydujemy się, by jednoślad wprowadzić do 
tramwaju lub autobusu. Co ważne, tylko w niektórych 
miastach w środkach komunikacji miejskiej możesz 
przewieźć rower bezpłatnie. Trzeba zawsze pamiętać, 
by zająć wówczas specjalnie wyznaczone miejsce. Je-
śli jednak w autobusie lub tramwaju pojawi się osoba 
niepełnosprawna bądź opiekun z dzieckiem, możemy 
zostać poproszeni o opuszczenie pojazdu.

Uśmiech i otwartość pomogą w „miejskiej 
dżungli”

Gdy tylko jest to możliwe, spróbujmy ustąpić miej-
sca szybszym pojazdom, gdyż ich kierowcy, jadąc 
w ciągnącym się sznurze, nie będą zachwyceni… Cza-
sem wystarczy odrobina dobrych chęci.

Nasza pozytywna energia nie tylko na rowerze, lecz także 
i na co dzień na pewno ułatwi nam życie, czego przy-
kładem jest moja nieustająco uśmiechająca się i gada-
jąca żona. Lepszy uśmiech niż grymas na twarzy. A już 
najlepszy uśmiech połączony z grzecznością lub żartem 
– kończy Wawak.
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Amarok – zabudowy

1. Pokrywa srebrna, Amarok
Aventura Sportsbar, 2016→
XAKEVOS200S
Cena promo: 8 590 zł, 9 088 zł

2. Pokrywa czarna, Amarok
Aventura Sportsbar, 2016→
XAKEVOS200SB
Cena promo:  9 090 zł, 9 576 zł

Pokrywa ALUCOVER pod Sportsbar

od 8 590 zł
9 088 zł

1.  Zwijana roleta aluminiowa 
w kolorze srebrnym, Amarok    
Aventura Sportsbar, 2016→ 
XAKH718

2.  Zwijana roleta aluminiowa 
w kolorze czarnym, Amarok Aventura 
Sportsbar, 2016→ 
XAKH7181

Powyższe zdjęcie rolety jest wyłącznie poglądowe. 
Czas oczekiwania: ok. 1 tygodnia od zamówienia.

8 490 zł

7 290 zł

7 150 zł

7 650 zł

2 800 zł

619 zł

329 zł2 800 zł

8 828 zł

8 288 zł

7 550 zł

8 105 zł

2 956 zł

660 zł

349 zł2 956 zł

1.

2.

Akcesoria dostępne do pokrywy Alucover

Rolety zwijane Amarok Aventura

1.  Srebrna, bez orurowania 
XAKEVO400

2.  Czarna, bez orurowania 
XAKEVO400B

Zestaw pałąków poprzecznych 
do pokrywy Alucover 
XAKCROSSN06

Zestaw uchwytów oczkowych 
do pokrywy Alucover (6 szt.)
XAKLRSP023

Pokrywa aluminiowa Alucover

1.

1.

2.

2.

Orurowanie do pokrywy aluminiowej
1. Srebrne, XAKRLB76W

2. Czarne, XAKRLB76W

nowość
Aluminiowa pokrywa dostępna w kolorze czarnym lub srebrnym. 
Można stosować w połączeniu ze Sportsbarem. 
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Roleta aluminiowa Roll'N'Lock, srebrna, pokryta winylem, 
wyposażona w zamek, 5 390 zł, 2H7071774C 041 
 
Zestaw montażowy do pałąków za kabiną pasażerską  
w wersji standard, 490 zł, 000071827

 

Wykładzina bagażnikowa

Modułowa, 5-częściowa wykładzina 
przedziału ładunkowego z powłoką 
antypoślizgową,  
2H7061162G

1 299 zł

6 850 zł

promocja

5 390 zł

6 450 zł

Roleta aluminiowa Roll'N'Lock, czarna, pokryta winylem, 
wyposażona w zamek, 6 850 zł, 2H7071774C 041

 
Zestaw montażowy do pałąków za kabiną pasażerską  
w wersji Canyon, 490 zł, 000071827A

Osłona przedniego zderzaka w stylu off-road,
Amarok PA 2017 → 

Osłona w kolorze stali z czarną ramą, od 1 790 zł, 2H6071003 

Osłona i rama w kolorze stali, od 2 350 zł, 2H60071003A 

Osłona przedniego zderzaka w stylu off-road,
Amarok 2010 → 2017
 
Do samochodów bez czujników parkowania,  
                             1 690 zł,  1 850 zł, 2H0071003 
Do samochodów z czujnikami parkowania, 2 450 zł, 2H0071003A

Amarok
– akcesoria 

wyprzedaż

od 1 790 zł od 1 690 zł

Hardtop RH04 Premium

Duże okna boczne (szer. 1080 mm), otwierane za pomocą dodatkowego pilota. 
Klapa tylna otwierana za pomocą pilota samochodowego. 
Spojler ze zintegrowanym światłem hamowania. Ogrzewana tylna szyba. 
Wewnętrzne oświetlenie LED i przesuwne okno przednie. 
Wnętrze wyłożone tapicerką. Waga hardtopu: tylko 90 kg. 
Malowany w kolorach nadwozia.
2H7071776H*

*  Numer katalogowy różni się w zależności od zamawianego koloru zabudowy.  
Czas oczekiwania: ok. 8 tygodni od zamówienia.

14 490 zł






